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2018. gada 23. februāris

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
Reģistrācijas numurs 000702906

Bibliotēkā aizvadīta Informatīvā nedēļa

No 12. līdz 16. februārim Maltas pagasta bibliotēka bija pasākumiem bagāta. Skolas projektu
nedēļas «Ceļā uz Latvijas simtgadi» laikā pie mums viesojās vairāku pamatskolas klašu skolēni.
Ar 3. klašu skolēniem tikāmies pasākumā «Kādas Maltas ielas stāsts». Skatījāmies fotoizstādi
«Malta gadskārtu griežos», filmiņu par Maltu no putna lidojuma, atcerējāmies, kādā novadā
atrodas, cik gadu nosvinēja Maltas ciemats. Nosaucām, kādas ielas zinām un kādas iestādes un
objekti tur atrodas. Iepazināmies

ar lielākajām un vecākajām:
1. Maija, Stacijas, Andrupenes ielām Maltas ciematā. Klausījāmies
eseju «Kā var tevi nemīlēt, Malta?» (autore Elvīra Pinka).
2. klašu skolēniem tika piedāvāta bibliotekārā stunda «Profesija bibliotekārs». Skolēnus iepazīstinājām ar bibliotekāra profesiju, pienākumiem un ikdienu. Pašiem skolēniem bija iespēja iejusties bibliotekāra lomā. Bija jāveic
vairāki uzdevumi. Kārtojām grāmatas alfabēta secībā, žurnālus
pēc nosaukuma un numuriem, par
dažādām tēmām meklējām infor-

māciju enciklopēdijās, apkalpojām lasītājus.
Ar 1. klašu skolēniem veidojām pasākumu «Malta tagad un
pēc 20 gadiem» . Fotoizstādē iepazinām, kāds Maltas ciemats izskatījās senāk, filmā par Maltu no
putna lidojuma atpazinām dzimto
ciematu mūsdienās. Aplūkojām
un atpazinām ciemata iestāžu un
ievērības cienīgo vietu attēlus. Iedomājāmies, kas Maltā varētu būt
pēc 20 gadiem (akvaparks, baseins, pludmale u.c.). Nostiprinot
zināšanas, lasījām teikumus, kas
Maltā ir un kur tas atrodas. Zīmējām savus sapņu objektus, kādi
tie būs pēc 20 gadiem.
Informatīvajā stundā «Atrodi
atbildi uz jautājumu par Maltu fotoizstādē» 6. klase atraktīvā veidā
meklēja jautājumus uz atbildēm
par ciemata vēsturi, atcerējās un
nosauca, kādas Maltā ir ielas un
objekti.
Mums visiem tas bija ieguvums, jo notikušie pasākumi deva
ieguldījumu mūsu pagasta un ciemata novadpētniecības izpētē un
interesē par to, kā arī bibliotekāra
profesijas popularizēšanā.
Elvīra Pinka,
Maltas pagasta bibliotekāre

Lai pētītu bērnu ar īpašām vajadzībām adaptāciju vispārizglītojošās mācību iestādēs, Rēzeknes novada pašvaldība un Rēzeknes pilsētas dome no 2017. gada
1. jūlija līdz 2018. gada martam
iesaistījusies projektā «Pieredzes
apmaiņa Latvijas, Norvēģijas,
Zviedrijas vecāku un skolotāju atbalsta sistēmas izveidei darbā ar
bērniem ar īpašām vajadzībām».
Projekta laikā tika organizēti sociālo darbinieku un sociālo pedagogu pieredzes apmaiņas braucieni uz Norvēģiju un Zviedriju.
Šā gada janvārī projekta dalībnieki devās uz Stokholmu
(Zviedrija) un apmeklēja Nyboda

Intas Rimšānes foto

Internātpamatskola – projektā gūst pieredzi
Norvēģijā un Zviedrijā

pamatskolu, kurā sekmīgi mācās
arī bērni ar īpašām vajadzībām.
2017. gada novembrī uz Ārendāles pilsētu Norvēģijā devās Rēzeknes novada pašvaldības un Rēzeknes pilsētas domes speciālās
izglītības pedagogi un sociālie
darbinieki. Vizītes laikā tika apmeklēts Asdal centrs bērniem ar
īpašām vajadzībām, kā arī Birkelund pamatskola un SamEide profesionālā vidusskola, kurās bērni
var turpināt mācības, izmantojot
savām spējām pielāgotas programmas.
Maltas speciālās internātpamatskolas direktors Georgs Ignatjevs atzīmēja finansiālo aspektu,

kas Skandināvijas valstīs atvieglo
darbu ar īpašajiem bērniem: «Pedagoģiskā un kvalificētas aprūpes
personāla skaits uz vienu bērnu
Asdal centrā ir aptuveni divi cilvēki, un tas ļauj pievērst lielāku
uzmanību bērna garīgā un fiziskā
stāvokļa attīstīšanai un uzlabošanai. Arī citās speciālās izglītības
realizēšanas vietās, neatkarīgi no
grupas lieluma, ar audzēkņiem
strādā ne mazāk kā divi darbinieki
vienlaicīgi.» Projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties nodarbībās un redzēt, kā tiek izmantota TEACCH autisma apmācības metode, kā arī veikts bērnu
agresijas novēršanas treniņš ART.
Sociālā dienesta vadītāja Silvija
Strankale atzina, ka viņu pārsteidza norvēģu pašvaldību un banku atbalsts, piedāvājot jauniešiem
ar īpašām vajadzībām darbu un
iespēju aizņemties kredītu savu
dzīvokļu iekārtošanai vai būvniecībai. Projektu finansē ES programma «Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu mobilitātes programma
valsts administrācijai», līdzfinansē Rēzeknes novada pašvaldība un Rēzeknes pilsētas dome.
Inta Rimšāne, projekta
koordinatore Rēzeknes novada
pašvaldībā

23. februārī plkst. 18.00 Maltas KN Jēkabpils leļļu teātra muzikāla izrāde bērniem «Vilks, kurš rija
grāmatas». Biļetes – EUR 1, biļešu iepriekšpārdošana no 19. februāra no plkst. 16.00 līdz 18.00.
24. februārī plkst. 15.00 Maltas KN bērnu sadraudzības koncerts «Laimes luteklīši». Piedalās Strūžānu,
Audriņu un Maltas jaunie talanti. Plkst. 16.00 diskotēka bērniem, DJ German, ieeja – brīva.
1. martā plkst. 18.00 Maltas KN – cirks (profesionālu klaunu priekšnesumi, burvju triki, žonglieris, sīko
dzīvnieciņu parāde). Biļetes – EUR 2, tās varēs iegādāties 2 stundas pirms izrādes. Tālr. informācijai 28801653.

Nr.2 (2018. gads)

Maltas muzejā skolēni aktīvi apguvuši
muzejpedagoģiskās programmas

Maltas vēstures muzejs piedāvā izglītojošus pasākumus gan bērniem,
gan pieaugušajiem un cieši sadarbojas ar skolotājiem, radot optimālu
muzeja potenciāla izmantojumu. No 12. līdz 15. februārim muzejpedagoģisko programmu piedāvājums spēja attaisnot Maltas vidusskolas
projektu nedēļā izvirzīto pamattēmu «Ceļā no Maltas 80-gades uz
Latvijas 100-gadi». Par to liecina apmeklējums – 279 Maltas vidusskolas skolēni un skolotāji nedēļas laikā izmantoja muzeja pakalpojumus. Kopumā muzeju šajās dienās apmeklēja 318 cilvēki.
1.a, 1.b klases skolēniem (ar skolotājām Vitu Martinovu, Valentīnu
Ružāni) projekta tēma bija «Iepazīsti Maltu». Skolēniem tā bija pirmā
iepazīšanās ar muzeju muzejpedagoģiskās programmas «Vēstures
avoti. Kas glabājas muzejā?» ietvaros. Spēles elementi palīdzēja vieglāk izprast muzeja būtību.
2.a, 2.b, 2.c klašu skolēni iepazina profesijas, senās amatu prasmes
un ieguva zināšanas par senajiem darbarīkiem, pateicoties Veltas Lapas
stāstījumam, apskatot un parādot muzeja ekspozīcijā izvietotos priekšmetus
(sk. Marija Kleina, Janīna Bārtule, Ruta Mika, Ludmila Maslobojeva).
Tāpat iepazinās ar bagāto amatniecības un rokdarbu prasmju izstādi.
Muzejpedagoģisko tēmu «Maltas ielas» izmantoja skolotājas Valija
Rudziša, Rasma Afanasjeva, Ināra Šļomina, Agnese Pavlovska-Valenika ar 3.a, 3.b, 3.c klasi. Muzeja speciālistes Intas Danovskas vadībā
skolēni iepazina Stacijas ielu no vēsturiska skatupunkta.
Ceturto klašu skolēni apguva tēmu «Latvijas putni» (sk. Ilga Kovaļenoka, Inga Trūle, Nadežda Tarakānova). Muzeja Gailis bija izkāpis
no kādas senākas Ābeces vāka, lai novadītu viktorīnu putnu pazinējiem.
Šī tēma atspoguļojās muzejpedagoģiskajā programmā «Dabas vērtības
Maltas apkārtnē».
Skolotāja Inna Mironova kopā ar muzeja speciālisti sesto klašu
skolēniem (skolotājas Ija Sorokina un Vitalisa Petrušenkova) sagatavoja jautājumus par tēmu «Suvenīri no Maltas», lai viņi patstāvīgi
meklētu atbildes, izmantojot muzejā izvietoto Maltas speciālās internātpamatskolas amatniecības prasmju izstādi.
Tēmu «Maltas vēstures pieminekļi» izklāstīja Inta Danovska 7.a, 7.c,
7.b klasei (sk. Valentīna Čepele, Vija Hveckoviča, Inita Kurme, Rita Siņavska, Jolanta Kotebo) pie Maltas represēto piemiņas akmens, Holokausta memoriālās vietas – Maltas ebreju piemiņas akmens, tāpat netālu
no KN kreisajā pusē esošā piemiņas akmens, kas veltīts nogalinātajiem un nomocītajiem kara gūstekņiem Otrā pasaules kara gados, kā arī
pie vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa – senās zirgu pasta stacijas.
Astotajām klasēm tēma bija «Latvju rakstu zīmes». Skolotājs Andris Vjakse ar 8.b klasi latvju rakstus meklēja izstādē un ekspozīcijā.
Desmito klašu skolēni (sk. Ināra Romančuka, Elvīra Šumeiko) gatavoja spēli «Malta fotomirkļos». Muzejā bija kā bišu stropā, jo visur
izvietojās skolēnu grupiņas, kuras meklēja atbildes uz jautājumiem,
pētot muzeja piedāvātos pētniecības materiālus un speciālo literatūru.
Paldies Maltas vidusskolas skolotāju kolektīvam par sadarbību, bet
skolēniem – par dzīvo interesi par mūsu kultūrvēstures vērtībām, kuras glabā Maltas vēstures muzejs. Paldies Maltas speciālās internātpamatskolas skolēniem un skolotājiem par sarūpēto bagāto amatniecības prasmju izstādi, jo tā papildināja un bagātināja Maltas vidusskolas
projekta ietvaros izvirzītās pētniecības tēmas. Izstāde ir apskatāma līdz
28. februāra pulksten 10.00, kad teiksim paldies izstādes autoriem.
Silvija Pīgožne, Maltas vēstures muzeja vadītāja
15
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Valērija Orlova foto

«Meteņi 2018»: Maltas KN pašdarbnieki
apmeklē pagasta ļaudis un iestādes

Meteņi ir laiks, kad ziema metas uz pavasara pusi. Tiek plānots nākamais saimnieciskais gads un nostiprinātas ciešas saiknes ar savu
dzimtu un tautu. Meteņos brauc ciemos: jo tālāk brauks, jo raženāks
būs gads.
Tādēļ Maltas kultūras nama pašdarbnieki brauca ciemos pie pagasta
ļaudīm. Katrā iestādē, kur ciemojāmies, saimenieks vai saimeniece
un saimes ļaudis tika lūgti padejot, lai godam izturētu gavēni. Tieši
Meteņos pēdējo reizi notiek masku gājieni, kad, dziedot, dejojot, viens
otram labu vēlot, dodas ciemos. Maskotie ļaudis mājai un tajā mītošai
saimei nes svētību, veselību, aizsardzību, nodrošina auglību un ražu,
izdošanos darbos. Un vēl – mēs ziemu projām raidījām, zemīti modinājām un trokšņojām. Pavasari saucām ar Meteņu dziesmām, zvaniņu
šķindēšanu, jokošanu un kumeļu pakavu dipoņu pa Maltas ciema ielā.
Elīna Prusaka, Maltas KN vadītāja

Maltas PII – Sveču izstāde,
Meteņi un sirsniņdiena

1. februārī notika Sveču dienas pasākums «100 gaismiņas Latvijai!», kurā bērnu vecāki un darbinieki tika aicināti atnest interesantu
svečturi vai sveci, ko varēja aplūkot kopējā izstādē. 13. februārī Meteņdienas pasākumā bija masku gājiens, rotaļas un citas jautras izdarības. Bet 14. februārī bērni un audzinātājas ne tikai bija ģērbušies
visi sarkanā, bet arī notika interesanta fotosesija.

Realizēts ELFLA projekts «Akustiskās
sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums
pasākumu kvalitātes uzlabošanai»

Pateicoties «Rēzeknes rajona kopienu partnerība» rīkotajam projektu konkursam, Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000014 «Akustiskās sistēmas
un apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai».
Projektā Maltas vidusskolas aktu zāle tika nodrošināta ar jaunu
akustisko un apgaismojuma sistēmu. Tika iegādātas un uzstādītas 2 aktīvās akustiskās sistēmas un audio multikors, gaismu regulēšanas dimmeris, gaismu vadības pults, kā arī skatuves gaismu stangas, uz kurām dažādā augstumā tika piestiprināti 16 stara prožektori. Tas viss
ļaus vizuāli vieglāk un patīkamāk uztvert uz skatuves notiekošo.
Nodrošinot aktu zālei pienācīgu akustisko un apgaismojuma sistēmu, tika rasta iespēja piedāvāt kvalitatīvāku esošo pasākumu norisi
un pilnvērtīgāku zāles noslogojumu, piedāvājot telpas mūžizglītības
pasākumu norisei, kas sekmē sadarbību starp citām izglītības, kultūras
iestādēm novada, valsts mērogā, kā arī starptautisko projektu pasākumu laikā. Tas veicinās pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem
iedzīvotājiem aktuālu problēmu risināšanā, kā arī jaunu un inovatīvu
sadarbības ideju īstenošanā.
Jauns aprīkojums būs pieejams Rēzeknes novada iedzīvotājiem,
kā arī citu novadu, pilsētu un sadarbības projektu ietvaros – citu
valstu iedzīvotājiem.
Projekta kopējās izmaksas – EUR 8987,11, no tām EUR 8088,40
(90 %) – ELFLA publiskais finansējums un EUR 898,71 (10 %) –
Maltas pagasta pārvaldes finansējums.
Vairāk informācijas pie projektu koordinatores Irinas Orlovskas,
tālr. 64634368.
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«Maltas Ziņas»

Maltas Mūzikas skolā –
dalība vijoļspēles konkursā

Piektdiena, 23. februāris, 2018

26. janvārī Rīgā, Augusta Dombrovska mūzikas
skolā notika vijoļspēles konkurss, kur Maltas Mūzikas
skolu pārstāvēja Ksenija Šmaukstele, Agate Gžibovska
un Ērika Ruhmane. Meitenes ieguva nenovērtējamu
spēlētprasmes pieredzi, bet Agate ieguva atzinību, ar
ko mēs viņu arī apsveicam un novēlam meistarības
izaugsmē kāpt vēl augstākās panākumu virsotnēs!
Paralēli mācību procesam Mūzikas skolā turpinās labiekārtošanas darbi. Lai padarītu darbu ērtāku,
februāra sākumā tika ierīkots bezvadu internets.
Pūšaminstrumentu klases sienas aprīkotas ar skaņu
absorbējošiem paneļiem, lai padarītu mācību darbu
(skaņas jomā) patīkamāku, ērtāku gan izglītojamajam, gan skolotājam. Nākotnē plānots ar šādiem
skaņu absorbējošiem paneļiem iekārtot arī pārējās
pedagogu mācību klases.

Skolas akreditācija astoņās mācību programmās
notiks 27.–28. februārī.
Normunds Štekels,
Maltas Mūzikas skolas direktors

13. februārī Maltas Bērnu un jauniešu centrā notika Valentīndienas konkurss jauniešiem «Kaķis
maisā», kuru palīdzēja īstenot Sergejs Kondratjevs
no jauniešu biedrības «Jaunatnes čemodāns».
Spēlējot šo spēli, jauniešiem bija dažādas emocijas – gan satraukums, gan prieks. Spēles gaitā izveidojās divi pāri: pirmais pāris Ieva Paškeviča un
Raivis Noviks, otrais pāris – Agnese Zunda un Aleksandrs Marjanovs.
Šie pāri arī laimēja dāvanu kartes, kuras palīdzēja sarūpēt jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš un Maltas BJC metodiķe Inta Bule. Dalībnieki
pasākumu noslēdza ar saldo kūku, neformālajām
aktivitātēm un slidošanu.
Paldies visiem par draudzīgo un neformālo atmosfēru, sagaidot Valentīndienu. Kā arī liels paldies
spēles «Kaķis maisā» autorei Vijai Grišinai no jau-

niešu biedrības «Jaunatnes čemodāns» par to, ka
dalās ar foršām idejām un aktivitātēm jauniešu neformālajā izglītībā!
Līga Runčis, Maltas BJC pulciņu audzēkne

Šogad nu jau septīto reizi Maltas pagasta kultūras namā izskanējis amatiermākslas festivāls «Dažādi estrādes žanri, skatuve un es». Nemainīgi festivāls notiek janvāra mēnesī, kad ar savu ideju un
domu atspulgiem satiekas dažādu žanru kolektīvi.
Šogad akcents bija uz teātra žanru, mūsdienu
deju, estrādes dziesmu un modi. Kopā būšanas mirkļus izbaudīja 81 dalībnieks. Savukārt skatītāji saņēma kārtīgu humora, pārdomu, skaistuma, azarta
un prieka devu. No sirds sakām paldies visiem dalībniekiem: Dagdas novada Šķeltovas amatierteātrim
«Šķeltovieši» (vad. Valentīna Jankeviča), Rēzeknes
novada Gaigalavas amatierteātriem «Apīnis» un
«Bykovīši» (vad. Valentīna Deksne), Lendžu amatierteātrim «Atspūle» (vad. Līga Latiševa), Dekteru
amatierteātrim (vad. Ērika Bozoviča), Preiļu novada
Pelēču deju grupai «Viss kārtībā» (vad. Evita Kiv-

riņa), Rēzeknes novada Bērzgales līnijdeju grupai
«Šiks» (vad. Anita Turlaja), Gaigalavas deju grupai
«Raffaello» (vad. Guntra Eriņa), Maltas bērnu sporta
deju grupai «Damona» (vad. Simona Skudra), Rēzeknes pilsētas kazaku dziesmu ansamblim «Debeszils ziediņš» (vad. Tatjana Rasčosova), modes
dizainerei no Rēzeknes – videi draudzīga zīmola
«Velga Code» dibinātājai Velgai Krukovskai un modelēm no Rēzeknes un Maltas.
No sirds saku paldies savām kolēģēm – kultūras
namu vadītājām – par sadarbību, pagastu vadītājiem
par atsaucību un transportu. Paldies par labestību,
kas valdīja uz skatuves un skatītāju zālē. Kā bagātīgs
un krāsains zieds uzplauka 2018. gada pirmais pasākums Maltas kultūras namā. Un tā katru mēnesi
liksim pa ziedam krāšņajā Latvijas simtgades pušķī.
Elīna Prusaka, Maltas KN vadītāja

Maltas daudzfunkcionālajā zālē trešo gadu pēc
kārtas norisinājās Rēzeknes novada vidusskolēnu
sadraudzības sacensības «Draugubols». Uz sacensībām 26. janvārī bija ieradušies 60 novada aktīvākie vidusskolēni no piecām skolām: Nautrēnu vidusskolas, Kaunatas vidusskolas, Tiskādu vidusskolas, Rēzeknes Tehnikuma un, protams, no Maltas
vidusskolas.
Pasākuma mērķis bija jauniešu iepazīšanās un
sadraudzēšanās savā starpā, sporta popularizēšana
jaunatnes vidū, kā arī interesanta un lietderīga jauniešu brīvā laika pavadīšana, tāpēc jaunieši tika sadalīti 10 jauktās komandās, lai kopīgi neierastā vidē
uzspēlētu volejbolu un rastu sev jaunus draugus.
Sacensības notika līdz pat plkst. 21.00. Rezultātā
tika noskaidroti godalgoto vietu uzvarētāji: 3. vietu
izcīnīja komanda «Melnie vilki» (Jolanta Bačkure,
Agris Ralfs Šķesters, Eduards Cveks, Eduards Vi-

gups, Anna Tripane, Marika Smirnova), 2. vietu ieguva komanda «Dream Team» (Enija Kuzminska,
Līna Šlapakova, Nikita Bašmakovs, Oskars Ivulāns,
Ermīns Potašs, Katrīna Beļaka), bet zelta medaļas
izcīnīja komanda «Fēnikss» (Darja Šnevele, Ruslans
Belokurovs, Armands Prančs, Lauris Lelis, Viktorija
Žukova, Ieva Paškeviča).
Vakara noslēgumā notika diskotēka un mierīga
pasēdēšana pie galdiņiem ar līdzi paņemtiem groziņiem, kā arī, protams, sarunas ar jaunajiem draugiem un nebeidzamie «selfiji». Maltas vidusskolas
skolēnu pašpārvalde vēlas pateikties rakstā minētajām skolām un Rēzeknes novada jaunatnes lietu
speciālistam Jānim Šaudiņam, kurš palīdzēja un atbalstīja pasākuma rīkošanā. Gaidīsim nākamgad tikpat lielu jauniešu atsaucību!
Aija Lapkovska, Maltas vidusskolas
skolēnu pašpārvaldes pārstāve

Šogad janvārī latviešu prozaiķim un dramaturgam Rūdolfam Blaumanim apritētu 155 gadi. Viņš
ir sarakstījis stāstus, noveles, lugas, dzeju un pasakas. Viena no skaistākajām un populārākajām ir literārā pasaka «Velniņi».
Tas ir aizraujošs stāsts par diviem maziem velniņiem, kas izbēg no elles un nokļūst uz zemes. Izmantojot savas burvju spējas, velniņi cenšas izjokot
godīgo zemnieku, bet māju apciemo laupītāji, un
notiek arī citi piedzīvojumi. To, kā viņiem izdevās

veikt darbus un nedarbus, noskaidrojām bibliotēkas
literārajā pēcpusdienā «Ciemos pie pasaku velniņiem». Tas notika kopā ar Maltas vidusskolas 3.c
klasi un skolotāju Valiju Rudzišu. Lasījām, stāstījām
un klausījāmies pasaku, iejutāmies velniņa lomā.
Pasaka ir gudra un aizraujoša, saprotama gan bērniem, gan pieaugušajiem. Daudzi kopā ar tās varoņiem ir izauguši un smēlušies tautas gudrību.
Elvīra Pinka,
Maltas pagasta bibliotekāre

Maltas BJC – Valentīndienas konkurss jauniešiem «Kaķis maisā»

Kultūras namā – VII amatiermākslas festivāls
«Dažādi estrādes žanri, skatuve un es»

Maltā aizvadītas Rēzeknes novada vidusskolēnu
sacensības «Draugubols»

Bibliotēkā – «Ciemos pie pasaku velniņiem»

